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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Μαρία Τσουκαλά,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42721/1711-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Δημήτριος
Μπούνιας,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Γνωμοδότηση για τη λήψη προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του έργου: «Ανάπλαση
οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ.
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου
να εγκριθούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να
ολοκληρωθεί το έργο: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου
έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010).
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την υπ’αριθ.73/2015 απόφασή της, ομόφωνα
εξέφρασε τη θετική της γνώμη περί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για την ολοκλήρωση του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.
Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει την Τεχνική Έκθεση που έχουν
συντάξει οι κ.κ. Βασίλειος Δρύλλης και Κων/νος Διαμαντόπουλος, Πολιτικοί
Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει
ως εξής:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι η ανάλυση των αναγκαίων
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εργολαβίας «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως
από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας», και η διαμόρφωση κατάλληλης κυκλοφοριακής πρότασης στην
περιοχή, που θα αποτρέψει τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα που θα προκύψουν
από την αναδιανομή της κυκλοφορίας.
Το εν λόγω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2014 Μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 185/2014 απόφ. Δ.Σ. Δ.
Αιγιαλείας – εγκριτική Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. υπ’ αριθ. πρωτ. 47831/4548/15–4–2014, με
συμβατική
προθεσμία
εκτέλεσης
ΕΚΑΤΟΝ
ΠΕΝΤΕ
(105)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Με την με αρ. 539/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δόθηκε παράταση 73 ημερολογιακές ημέρες
δηλαδή έως τις 2-11-2015. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση τμήματος της
οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ανδρ. Λόντου έως την οδό
Παναγιωτοπούλου.
Με την με αρ. 117/2015 απόφαση του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έχουν
εγκριθεί οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου:
«Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
•
Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Παναγιωτοπούλων από τη στοά έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως προτείνονται η εκτροπή της κυκλοφοριακής κίνησης
των οχημάτων που κινούνται επί των οδών Παναγιωτοπούλων και Χιλιάρχου
Ορεινού προς την οδό Μητροπόλεως διαμέσου των οδών Χιλιάρχου Ορεινού και
Δεσποτοπούλου.
Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Παναγιωτοπούλων από τη
συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη συμβολή της με την οδό
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Μητροπόλεως.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της οδού Χιλιάρχου
Ορεινού από τη συμβολή της με την οδό Παναγιωτοπούλων έως τη συμβολή της με
την οδό Δεσποτοπούλων.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της οδού
Δεσποτοπούλων από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.
•
Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη στοά έως τη συμβολή της
με την οδό Μητροπόλεως προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ι.
Μεσσηνεζη από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με
την οδό Σ. Μεσσηνέζη. Για τις μέρες που θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα που
αναφέρεται πιο πάνω, θα αρθεί η μονοδρόμηση των οδών 1η Μάη 1886 και Ι.
Μεσσηνέζη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, περαστικών και επαγγελματιών
της περιοχής.
Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Σ. Μεσσηνέζη.

Άρση της μονοδρόμησης των οδών 1η Μάη 1886 και Ι. Μεσσηνέζη.
Για την ανάλυση και την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη σε επιτόπου αυτοψίες και εκπόνησε σχέδιο
Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( προσωρινές
κίτρινες διαγραμμίσεις, νέες κατακόρυφες και οριζόντιες σημάνσεις Κ.Ο.Κ.), η
οποία συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Εκτιμάται ότι με την παρούσα πρόταση θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του
έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» με την ελαχιστοποίηση –
κατά το δυνατόν – των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να είναι
πιο γρήγορη η εμπέδωσή τους από τους δημότες οδηγούς και η προσαρμογή των
καθημερινών τους συνηθειών».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
υπ’ αριθ. 73/2015 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, την Τεχνική Έκθεση των
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του έργου:
«Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», η οποία συντάχθηκε από
τους κ.κ. Βασίλειο Δρύλλη και Κων/νο Διαμαντόπουλο, Πολιτικούς
Μηχανικούς, υπογράφεται από τον Πρ/νο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε κ. Ελευθέριο
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Αθανασίου και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή των Τ.Υ του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Ανδρέα Τσιγκρή και έλαβε υπόψη της την ανάγκη λήψης των συγκεκριμένων
κυκλοφοριακών μέτρων για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ.57/τ.Α/23-31999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 3542/2007 (Φ.Ε.Κ.50/τ.Α/02.03.2007) «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ.
57/Α’)», της περ.α4 της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και
παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» και συγκεκριμένα:
Α.-Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή
του τμήματος της ανάπλασης της οδού Παναγιωτοπούλων από τη στοά έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως προτείνονται η εκτροπή της
κυκλοφοριακής κίνησης των οχημάτων που κινούνται επί των οδών
Παναγιωτοπούλων και Χιλιάρχου Ορεινού προς την οδό Μητροπόλεως διαμέσου
των οδών Χιλιάρχου Ορεινού και Δεσποτοπούλου.
Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των
οχημάτων:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Παναγιωτοπούλων από τη
συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη συμβολή της με την οδό
Μητροπόλεως.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της οδού
Χιλιάρχου Ορεινού από τη συμβολή της με την οδό Παναγιωτοπούλων έως τη
συμβολή της με την οδό Δεσποτοπούλων.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της οδού
Δεσποτοπούλων από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.
Β.-Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή
του τμήματος της ανάπλασης της οδού Ι. Μεσσηνέζη από τη στοά έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας
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στο τμήμα της Ι. Μεσσηνέζη από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως
την συμβολή της με την οδό Σ. Μεσσηνέζη. Για τις μέρες που θα διακοπεί η
κυκλοφορία στο τμήμα που αναφέρεται πιο πάνω, θα αρθεί η μονοδρόμηση των
οδών 1η Μάη 1886 και Ι. Μεσσηνέζη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων,
περαστικών και επαγγελματιών της περιοχής.
Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των
οχημάτων:

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Ι. Μεσσηνέζη από τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Σ.
Μεσσηνέζη.

Άρση της μονοδρόμησης των οδών 1η Μάη 1886 και Ι. Μεσσηνέζη.
2)Τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας απόφασης σε ημερήσια τοπική
εφημερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
20 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 159
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Μαρία
Τσουκαλά, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 42721/17-11-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη,
λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 83/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί

χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωτ. Λόντου 93 στο Αίγιο».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω
της αναγκαιότητας λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα διότι συντρέχουν
σοβαροί λόγοι υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010).
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 83/2015
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα της
κα Καραβίτη – Γάττου Μαρίας περί χορήγησης θέσης παρκινγκ επί της
οδού Σωτηρίου Λόντου 93».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’αριθ.83/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, την
από 6-11-2015 αίτηση της κας Μαρίας Καραβίτη – Γάττου και το
επισυναπτόμενο σε αυτή Πιστοποιητικό αναπηρίας από την Α/βαθμια
Υγειονομική Επιτροπή Αχαΐας με ποσοστό άνω του 80% και έλαβε υπόψη
της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010) και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’αριθ.83/2015 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωτηρίου
Λόντου 93 στο Αίγιο, έμπροσθεν οικίας κας Καραβίτη – Γάττου Μαρίας
λόγω προβλήματος υγείας που δυσκολεύει την πρόσβαση στην οικία της, το
οποίο πιστοποιείται και από την Α/βαθμια Υγειονομική Επιτροπή Αχαΐας.
Η ανωτέρω απαγόρευση στάθμευσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
20 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 160
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Μαρία Τσουκαλά,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42721/1711-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Δημήτριος
Μπούνιας,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 70/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
παραχώρησης της πλατείας
Χριστουγεννιάτικου Πάρκου».

Υψηλών

Αλωνίων

για

την

λειτουργία

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω των
περιορισμένων χρονικά περιθωρίων προετοιμασίας που έχει ο ενδιαφερόμενος
για την λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου πάρκου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010).
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει τα κάτωθι:
1

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 70/2015
απόφαση της η οποία έχεις ως εξής: «Αποφασίζει ομόφωνα την έκφραση θετικής
γνώμης, περί παραχώρησης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων ώστε να εγκατασταθεί
και να λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο Πάρκο κατά τις ημέρες των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 10-12-2015 έως 10-1-2016 και κατά
τα λοιπά που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία παιχνιδιών και την εποπτεία
αυτών δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ενώ για την κάλυψη των συνδέσεων, την
κατανάλωση ρεύματος και νερού και την έκδοση σχετικών αδειών, υπεύθυνη είναι
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας».
Επίσης η εταιρεία με την επωνυμία The White Fantasy κατέθεσε το υπ’
αριθ. πρωτ.: 41298/5-11/2015 αίτημα προς τον Δήμο μας το οποίο έχει ως εξής:
«Με την αίτηση αυτή η εταιρεία μας ζητά από τον Δήμο την παροχή κάθε δυνατής
βοήθειας παραχωρώντας την πλατεία Υψηλών Αλωνίων ώστε να εγκατασταθεί και
να λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο πάρκο κατά τις ημέρες των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 10/12/2015 έως και 10/1/2016.
Το Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο θα αναπτυχτεί σε όλη την πλατεία
και θα είναι ένα πάρκο ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.
Η μορφή του Χριστουγεννιάτικου πάρκου θα έχει:
Α) Ξύλινα σπιτάκια με τα δώρα του Αι Βασίλη θα τοποθετηθούν ξύλινα
περίπτερα διαστάσεων 2,5μ x 3,5μ στα οποία οι επαγγελματίες τις πόλης θα
πωλούν λουκουμάδες, hot dog, ζαχαρωτά κ.λ.π σε συνεργασία με τον εμπορικό
Σύλλογο της πόλης όπου θα υπάρχει ενημέρωση από πλευράς της εταιρείας. Τα
περίπτερα θα είναι κατάλληλα διακοσμημένα.
Β) Παγοδρόμιο η πίστα του οποίου θα είναι 200τ.μ – 250 τ.μ με στέγαστρο
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πιστοποιητικό εργοστασιακής ασφάλειας στο
οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες, τα παγοπέδιλα και τα ανταλλακτήρια. Θα
διαθέτει μια αίθουσα αναμονής των συνοδών και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
του παγοδρομίου θα υπάρχουν εκπαιδευτές τόσο για την προστασία των παιδιών
όσο και την εκμάθηση εάν απαιτηθεί. Το παγοδρόμιο θα είναι στολισμένο και θα
συνοδεύεται από φωτορυθμικά.
Γ) Carousel σύγχρονο 20 – 24 θέσεων ευρωπαϊκών προδιαγραφών με
προστατευτικά κάγκελα τα οποία θα είναι στολισμένα και θα εγκατασταθεί δίπλα
από το παγοδρόμιο.
Δ) Τρενάκι χωρητικότητας 15 θέσεων με μήκος 10 περίπου μέτρων
ευρωπαϊκών προδιαγραφών με προστατευτικά κάγκελα.
Οι υποχρεώσεις τις εταιρείας θα είναι:
1) η πλήρης ευθύνη για την εγκατάσταση του παγοδρομίου, του carousel, του
τρενάκι και των περιπτέρων δηλαδή όλη η διαχείριση των εσόδων και των
εξόδων, των πληρωμών και της τιμολόγησης
2) η δωρεά 500 κουπονιών ελεύθερης εισόδου στο Δήμο για να δοθούν σε
ασθενέστερες οικονομικά ομάδες παιδιών
3) μια παγόδα (δώρο) διαστάσεων 5m x 5m ή δυο παγόδες διαστάσεων 2,5m x
3,5 m για την φιλοξενία του Χαμόγελου του παιδιού
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4) η κατάθεση των πιστοποιητικών της ασφαλούς λειτουργίας των παιχνιδιών
για την έκδοση των σχετικών αδειών
Με την λήξη των γιορτών στις 11 Ιανουαρίου όλος ο εξοπλισμός θα
απομακρυνθεί και θα παραδοθεί ο χώρος στην πρότερη κατάσταση.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου:
Η Δημοτική κοινότητα Αιγίου θα καλύψει τις συνδέσεις και τις καταναλώσεις
ρεύματος και νερού και θα αναλάβει την έκδοση των σχετικών αδειών.
Από το 2007 η εταιρεία μας έστησε και λειτούργησε διάφορα χριστουγεννιάτικα
θεματικά πάρκα στην Αγ. Παρασκευή, Πειραιά, Δήμο Αχαρνών, Δήμο Ιωαννιτών,
Δήμο Δάφνης, Δήμο Αλίμου, Θέατρο Badminton και έστησε παγοδρόμια σε πολλές
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη,
Τρίκαλα, Κομοτηνή κλπ.
Σήμερα η εταιρεία μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που διαθέτει ιδιόκτητο
εξοπλισμό για λειτουργία 10 παγοδρομιών ταυτοχρόνως και με κατοχυρωμένη
πατέντα στον Ο.Β.Ι (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), με την ονομασία
Μεταφερόμενο ενεργειακό παγοδρόμιο αλουμινίου, με αριθμό 1007249 και διεθνή
ταξινόμηση (INT.CL8):A63C19/10, E01C 13/10, F25C 3/02, E01H 4/02».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι
την παραχώρηση της πλατείας Υψηλών Αλωνίων με την προϋπόθεση ότι η
ενδιαφερόμενη εταιρεία θα λάβει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι τη δαπάνη
ηλεκτροδότησης την αναλαμβάνει ο Δήμος καθώς και ότι αυτός παραχωρεί
δωρεάν το χώρο για την λειτουργία του εν λόγω θεματικού πάρκου και ως εκ
τούτου θα πρέπει το όφελος αυτής να μετακυλιστεί στους δημότες. Αυτό
σημαίνει ότι το κόστος των εισιτήριων θα πρέπει να είναι μικρότερο από τα
συνήθη δεδομένα της εταιρείας και της αγοράς. Επίσης εισηγούμαι τα 500
κουπόνια να δοθούν στο Ειδικό Σχολείο Αιγίου, στο Ειδικό Κέντρο
Αποκατάστασης ΕΚΑΜΕ ΑμΕΑ, στο Χαμόγελο του Παιδιού και σε παιδιά
απόρων οικογενειών (μέσω της λίστας που τηρείται στην Υπηρεσία του
Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Αιγιαλείας) και παρακαλώ να
αποφασίσετε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε, όλα τα ανωτέρω καθώς και την Εισήγηση της Πρόεδρου
κας Βασιλικής Ψυχράμη, είδε την υπ’αριθ.83/2015 απόφαση της Δημ.
Κοινότητας Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 41298/5-11-2015 αίτημα της εταιρείας
The White Fantasy, το υπ΄αριθ. πρωτ.: 42972/18-11-2015 έγγραφο της
Επιτροπής Π.Ζ και έλαβε υπόψη της την προφορική διαβεβαίωση και το
μεταγενέστερο υπ΄ αριθ. πρωτ.: 43414/23-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Η/Μ
Έργων & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι οι
ανάγκες για ηλεκτροδότηση του θεματικού πάρκου (3x90Α) καλύπτονται
πλήρως από την υπάρχουσα παροχή του Δήμου (3x100Α), καθώς και ότι μπορεί
να γίνει καταγραφή της μέτρησης πριν τη σύνδεση και αμέσως μετά την λήξη
αυτής ώστε να προκύψει η ακριβής κατανάλωση που έγινε εφόσον η παροχή
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χρησιμοποιηθεί μόνο από την εν λόγω εταιρεία και είδε τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
Α) Την δωρεάν παραχώρηση μέρους (περίπου 500 τ.μ.) της πλατείας
Υψηλών Αλωνίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην
εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «The White Fantasy» που εδρεύει στο Δ.
Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων με εκπρόσωπο τον κ. Ζυγουράκη Κωνσταντίνο για
την εγκατάσταση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου
(παγοδρόμιο – carousel- τρενάκι – ξύλινα σπιτάκια) για το χρονικό διάστημα από
10/12/2015 έως και 10/1/2016, για την ψυχαγωγία και την δημιουργική
απασχόληση των παιδιών, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των εισιτηρίων θα
είναι μικρότερο από τα συνήθη δεδομένα της εταιρείας και της αγοράς, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει και τους
κατοίκους του Δήμου να ψυχαγωγηθούν περισσότερα παιδιά, δεδομένου ότι ο
Δήμος Αιγιαλείας θα καλύψει τη σύνδεση και κατανάλωση του ηλεκτρικού
ρεύματος για την λειτουργία του θεματικού πάρκου.
Β) Η εταιρεία αναλαμβάνει αποκλειστικά όλη την ευθύνη για την
λειτουργία και εγκατάσταση όλων των ανωτέρω και υποχρεούται να καταθέσει
όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφάλειας των παιχνιδιών στο αρμόδιο
γραφείο του Δήμου για την έκδοση των σχετικών αδειών.
Γ) Να αποδεχθεί την πρόταση της εν λόγω εταιρείας για την χορήγηση
500 κουπονιών για δωρεάν χρήση των παιχνιδιών στο Δήμο Αιγιαλείας ο οποίος
θα τα διαθέσει στο Ειδικό Σχολείο Αιγίου, στο Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης
ΕΚΑΜΕ ΑμΕΑ, στο Χαμόγελο του Παιδιού και σε παιδιά απόρων οικογενειών
(μέσω της λίστας που τηρείται στην Υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος
Πρόνοιας του Δήμου Αιγιαλείας ).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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